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1. TörTéNET:

Az Úr Jézus csodái
A víz borrá válik

Olvasd el:

Kulcsvers:

János 2:1-11

János 2:11

Hívtak már meg vendégnek esküvőre? Akkor tapasztalhattad
milyen érzés az, amikor a legszebb ruhádba öltözhetsz, láthatod közelről a menyasszonyt és a vőlegényt, és valószínű részt
vehetsz egy szuper ebéden vagy vacsorán. Egy esküvő nagyon
különleges alkalom. Gondosan megtervezik előre, és a boldog
pár szeretné, hogy ez egy tökéletes nap legyen.
K:

B2

Hol volt a János 2. részében olvasható esküvő?

/1
Írj ide három meghívottat! Kettőt
közülük név szerint is megemlít
az olvasott igeszakasz.

Nem sokkal később az esküvői
vacsorán egy nagyon kellemetlen dolog
történt. Mária észrevette, és tudta azt is,
hogy az Úr Jézus valahogyan tudna
segíteni.
K:

V e n d é g l is t a

1.
2.
3.

/3

Írd be a szóbuborékokba, hogy mit mondott Mária, valamint írd be, hogy
melyik versben olvashatjuk ezeket!

/4
Mária szól Jézusnak: ....... . vers

Mária szól a szolgáknak: ....... .vers

3. szint

K:

2. oldal

Mária tudta, hogy ha a szolgák engedelmeskednek az Úr Jézusnak, akkor a végén a dolgok jóra
fordulnak. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy bízzunk az Úr Jézusban és engedelmeskedjünk Neki, ha
kér tőlünk valamit.
K:

Válaszolj az alábbi állításokra, hogy IGAZ vagy HAMIS!
Hat nagy edény volt.
Az edények üvegből voltak.
A szolgáknak kétharmadig kellett tölteni az edényeket vízzel.

/4

Amikor a násznagy megkóstolta a vizet, kiderült, hogy borrá változott.

A násznagy meglepődött és zavarba jött. A dolgok nem úgy történtek, ahogy az általában egy esküvőn
szokott lenni.
K:

Nézd meg a 10. verset, és írd be a megfelelő helyekre, hogy mi volt a különbség!

Ez volt a
jellemző:

Ez történt
ezen az esküvőn:

ELŐSZör

ELŐSZör

____________________

____________________

KéSŐBB

KéSŐBB

________________

________________

kínálták.

kínálták.

/4

Micsoda boldog befejezés! és még ennél is csodálatosabb volt az, hogy maga az Úr Jézus is ott volt. A
szolgák tudták, honnan származott a bor, és hamarosan az összes vendég megtudhatta a titkot. A víz
borrá változtatásával az Úr Jézus jelet adott az embereknek, hogy megérthessék, ki is Ő valójában.
K:

Töltsd ki a Szólétrát!

1. Ezt jelenetette (mutatta) ki Jézus ezzel a jellel.
2. Hanyadik jele volt ez az Úr Jézusnak?
3. Ők tettek mindent úgy, ahogyan Jézus
mondta nekik.
4. Ebből volt hat, amit
megtöltöttek vízzel.
4
5. Ő kostólta meg először
5
a borrá lett vizet

1

C

2

S
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O
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A

Jézus csodái „jelek” voltak, ezekkel mutatta be, hogy Ő az Isten Fia.
(Lásd a Kulcsverset)

öSSZESEN:

bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

2. TörTéNET:

B2

NEVED:

Az Úr Jézus csodái
Egy fiú meggyógyítása

Jézus első csodájának híre hamar elterjedt. Nem sokkal
ezután Jézus lement Júdeába a Pászka ünnepére. Mások
is voltak az ünnepen Galileából, akik látták Jézust, amint
még több csodát tett.
Ez a lecke egy fontos galileai emberről szól, aki hallott
ezekről a csodákról. Volt egy problémája, amin senki sem
tudott segíteni, csak az Úr Jézus.

Olvasd el:

Kulcsvers:

János 4:43-54

János 4:50

Izráel földje
K________

Földközi tenger

G_______
K___

J_________
50 km
K:

Töltsd ki a városok nevét a térképen az olvasott igeszakasz segítségével!

K:

Kösd össze az összetartozó mondatrészeket!
Jézus ismét
A fiú édesapja
A fiú

K:

Holttenger

/3

nagyon beteg volt.
elment Kánába.
Kapernaumban élt.

/3

Írd le a SAJáT SZAVAIDDAL, mit tett a fiú apja, hogy megoldja a problémát!

/2
Kapernaum kb. 35-40 km-re van a galileai Kánától. Mit tudna Jézus tenni, amikor ilyen távolságra
van a beteg fiútól?
K:

Mit válaszolt Jézus a férfi kérésére? Húzd alá a helyes választ!
„Sajnos most nem érek rá.”
„Túl messze laktok.”
„Menj haza! A fiad él.”
„Sajnos túl késő, már semmit sem tehetek.”

/1

4. oldal

K:

Írd ide a Kulcsvers második felét, amiből kiderül, hogy mit tett ezután az édesapa!

/2
KAPErNAUM
KáNA

K:

Bogozd ki és írd be a szavakat, hogy kiegészítsd a következő mondatokat.
Útban hazafelé a királyi tisztviselő (az édesapa) találkozott a

vaigoslzál __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Jó ríth __ __ __ __ hoztak neki.
A fia eténbel __ __ __ __ __ __ __ volt, a ázla __ __ __ __ megszűnt.

/5

Mindez antgep __ __ __ __ __ __ __ __ __ történt.
K:

rajzold be a
12
11
ki smutatót,
arra az órára, 10
amikor a fiú
meggyógyult! 9

2
3

8

4
7

K:

6

rajzold be a kis12
11
mu ta tót, arra az
órára, amikor Jé- 10
zus beszélt a fiú
apjával, és meg- 9
ígérte neki, hogy a
8
fia meggyógyul!

5

7

6

1
2
3
4
5

/2

Karikázd be, hogyan érezte magát az apa, amikor meghallotta a hírt!
aggódott

K:

K:

1

csalódott

örült

mérges volt

/1

Mit tett az apa ezután? (53. vers)

/1

H __ __ __ az Úr Jézusban.

Milyen boldog volt az apa, hogy hitt és engedelmeskedett az Úr Jézus szavának! Az Úr Jézus hatalma
meggyógyította a fiát, és most teljes szívéből hitt Benne. Az Úr Jézus azt szeretné, ha mindannyian
hinnénk Benne és engedelmeskednénk Neki. Amikor bízunk az Ő ígéretében, hogy Ő örök életet ad
nekünk, felfedezhetjük azt is, milyen nagyszerű személy Ő.

„Kövesd szavát! Békét más út nem ád!
Boldog Krisztusban leszel, csak higgy, s kövesd szavát!”

öSSZESEN:

bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap 3. szint

3. TörTéNET:

B2

NEVED:

Az Úr Jézus csodái
Egy vak újra lát

Olvasd el:

Kulcsvers:

Márk 10:46-52

Márk 10:52

rebeka iskolája gyűjtést rendezett, hogy a városukban lakó vak bácsi részére egy vakvezető kutyát
képeztessenek ki. A kutya segíteni tudná Kovács bácsit a munkába járásban, boltba menet és
számos más hely megközelítésében. Vaknak lenni manapság sem könnyű, de elég sok lehetőség
van, amivel segítséghez juthatnak. Nem így volt ez az Úr Jézus idejében.
K:

Töltsd ki a keresztrejtvényt az olvasott igeszakasz alapján a vak emberrel kapcsolatban!
2

Függőleges
1. Ez a csoda ez a város
mellett történt.
2. Bartimeus az út szélén ült és
pénzt ...
Vízszintes
3. Jézust a tanítványai mellett nagy
......... is követte.

1

3

4

4. Ez volt a vak koldus apjának a neve

/5

Bartimeusnak senki sem segített. Csak a sokaság zaját hallotta maga körül, de hamar kiderítette,
hogy mi a helyzet. Az Úr Jézus van ott!
K:

Tedd a mondatokat megfelelő sorrendbe, úgy hogy beszámozod őket 1-től 4-ig, hogy
kiderüljön, mi történt ezután! Keresd meg, és írd be, hogy hányadik versben olvasha tunk
az eseményről!
Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott.

Vers: ........

Bartimeus ledobta a felső ruháját, és odament Jézushoz.

Vers: ........

Jézus azt mondta az embereknek, hogy hívják oda Bartimeust.

Vers: ........

Bartimeus elkezdett kiabálni: “Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.”

Vers: ........

/8

6. oldal

K:

Olvasd el az 51. verset és írd ide, hogy mit kérdezett Jézus és mi volt Bartimeus válasza!

?

Jézus ezt
kérdezte tőle:

!
válaszolta Bartimeus.

/2

Az Úr Jézusnak tetszett Bartimeus elszántsága, ahogy el akart jutni Hozzá. Bartimeus válasza azt
mutatta, hogy valóban hitte, hogy az Úr Jézus képes visszaadni a látását.
K:

Írd ide a Kulcsverset!

/2
és Bartimeus hirtelen újra látott!
K:

Bogozd ki a betűket, hogy kiderüljön, miért
gyógyította meg az Úr Jézus őt!

Azért, mert TITH __ __ __ __ az Úr Jézusban.

/1

(Ez a szó azt is jelenti, hogy BÍZNI Benne.)

Mindannyiunknak legalább annyira szükségünk van az Úr Jézussal való találkozásra, mint Bartimeusnak
volt! Ha bízunk Benne, mint Megváltónkban, akkor fontos, hogy megtegyük azt, amit ő is tett!
K:

Húzd alá a megfelelő mondatot, hogy mit olvashatunk, mit tett Bartimeus!
Bartimeus nagy örömmel elment haza.
Bartimeus követte Jézust az úton.
Bartimeus mindenkinek elmondta, hogy mit tett vele Jézus.

öSSZESEN:

/2

bibliai felfedező
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4. TörTéNET:

NEVED:

B2

Az Úr Jézus csodái
Tíz leprás meggyógyítása

Olvasd el:

Kulcsvers:

Lukács 17:11-19

Zsoltárok 107:8

Valószínű voltál már ilyen helyzetben, így tudhatod hogyan érezheti magát Betti most. Te sem voltál
jól, ágyban kellett maradnod, és ráadásul egyik barátod sem látogathatott meg, mert ők is
elkaphatták volna a betegséget!
K:

Kövesd a vonalat az ágytól, hogy kiderüljön milyen betegsége van Bettinek! Satírozd be
a téglalapot!
Kanyaró
Bárányhimlő
Mumpsz

/1

Az orvos eljött Bettihez, és nem sokkal később Betti meggyógyult.
Mostani történetünk olyan emberekről szól, akik olyan betegségben szenvedtek, amit nem lehetett
gyógyítani. Ez egy bőrbetegség, amit leprának hívnak. Fertőző sebek voltak a kezeiken és lábaikon
és ez azt jelentette, hogy nem élhettek a családjukkal és a barátaikkal. Sajnos mindenkitől távol
kellett élniük. Valahogyan azonban hallottak az Úr Jézusról. Egy napon látták, hogy közelít feléjük
és ők hitték, hogy képes rajtuk segíteni.
K:

rajzolj a képbe annyi embert, ahányan voltak (hármat berajzoltunk előre), majd írd ide,
hogy mit mondtak!

/3
K:

Kihez küldte el őket Jézus? Karikázd be a helyes választ!
Orvos

Papok

Helytartó

Király

/1

Az akkori törvények szerint egy leprásnak akkor kellett ilyet tennie, ha meggyógyult és engedélyt
akart kérni, hogy visszatérhessen a családjához. Itt azonban Jézus ezt akkor mondta nekik, amikor
a testük még tele volt a kiütésekkel!
K:

Mi történt velük azután, hogy engedelmeskedtek az Úr Jézusnak?

/2

K:

Írd be az alábbi szavakat a megfelelő kép alá!

3. szint

Elfelejtette

Visszatért

Meggyógyult

/3
K:

Töltsd ki a 15-16. versek alapján az alábbi mondatokat, ami arról szól,
hogy az az ember, aki visszajött valóban hálás volt Istennek!
15. v.: Visszatért, és ................................ dicsőítette ...................
16. v.: Arcra borult Jézus ..................., és .................... adott neki.

K:

/4

Írd be az alábbi dolgok kezdőbetűit, hogy kiderüljön, milyen nemzetiségű
volt, aki visszajött hálát adni az Úr Jézusnak!

/1
A zsidók gyűlölték ezeket az embereket, mégis ő volt az egyetlen, aki vette a
fáradságot és visszament, hogy köszönetet mondjon az Úr Jézusnak. Nagyon sok jó
dolgot kapunk Istentől!
K:

Írj ide három dolgot, amit Istentől kapunk!

1.
2.

/3

3.

Ne feledkezz meg hálát adni ezekért Istennek!
Nem valószínű, hogy bármelyikünk leprás lenne, de mindannyiunknak meg kell
tisztulnunk a bűneinkből. Ez lehetséges, mert az Úr Jézus meghalt értünk a
kereszten. A Biblia azt mondja: „Jézusnak, Isten Fiának vére megtisztít minket
minden bűntől.” (1 János 1:7) Ha hiszünk ebben, mint ahogyan a történetbeli
emberek is hittek, megtisztulhatunk a bűneinkből. Megköszönted már, hogy Ő
meghalt érted?
K:

Írd ide a kulcsverset!

/2
Pontszámok

(a javító tanár tölti ki)
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